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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

        إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: بنود للعلم
  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
التقريـر بنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني                     أُعّد هذا     

ويتضمن التقرير وصـفا ملـا اضـطُلع بـه مـن أنـشطة              ).  ألف -، الفصل األول    E/2011/24انظر  (
اســتجابة لطلبــات اللجنــة بــشأن تنفيــذ التوصــيات اجلديــدة املتعلقــة جبمــع إحــصاءات التجــارة   

املفـاهيم  : لى النحو الوارد يف إحصاءات التجارة الدولية للبـضائع        الدولية للبضائع وجتميعها، ع   
دليــل : ويقــدم التقريــر مــشروع إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف البــضائع . ٢٠١٠والتعــاريف، 

أعـدت دليـلَ جتميـع    و. ، وهـو متـاح كوثيقـة معلومـات أساسـية         ١جتميع اإلحصاءات، التنقيح    
ت عامليـة وبـدعم مـن خـرباء مـن املكاتـب              اإلحـصاءات عـن طريـق مـشاورا        اإلحصاءات شعبة 

وقـد ترغـب اللجنـة يف أن        . اإلحصائية الوطنيـة وإدارات اجلمـارك الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة           
  .حتيط علما هبذا التقرير
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  مقدمـة  -أوال   
إحـصاءات التجـارة   اعتمدت اللجنة اإلحـصائية، يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، وثيقـة              - ١

 وأقــرت برنــامج التنفيــذ املقتــرح، مبــا يف )١(٢٠١٠ املفــاهيم والتعــاريف لعــام :الدوليـة للبــضائع 
دليـــل جتميـــع : إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة يف البـــضائعذلـــك إعـــداد النـــسخة املنقحـــة مـــن  

 بــاء، -، الفــصل األول E/2010/24انظــر ( وأنــشطة املــساعدة التقنيــة الداعمــة  )٢(اإلحــصاءات
ــرر  ــرة ٤١/١٠٣املق ــرر  ويف)). ب(، الفق ــرة ( نفــس املق ــق   ))ج(الفق ــة إىل فري ــت اللجن ، طلب

اخلــرباء املعــين بإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع وفرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة  
ــة      ــة للبــضائع مواصــلة عملــهما، والتركيــز علــى تنفيــذ وثيقــة إحــصاءات التجــارة الدولي الدولي

ــام   ــضائع لع ــار الواجــب ل  ٢٠١٠للب ــالء االعتب ــني    ، وإي ــساق ب ــق االت ــة، وحتقي لظــروف الوطني
  .ممارسات جتميع البيانات الوطنية واإلقليمية، وإجراء دراسات املقارنة املتعلقة هبا

وطلبــت اللجنــة إيــالء قــدر أكــرب مــن االهتمــام لتعزيــز الترتيبــات املؤســسية يف البلــدان    - ٢
ة اجلـودة عـن التجـارة       هبدف كفالة إجياد آليات تنسيق وطنية مالئمـة لتجميـع إحـصاءات عاليـ             

الدولية للبضائع؛ وطلبت أيضاً أن ُيكفل التعاون مع جممِّعي اإلحـصاءات عـن التجـارة الدوليـة                 
  )).د(، الفقرة ٤١/١٠٣املقرر (يف اخلدمات، وميزان املدفوعات، واحلسابات الوطنية 

اءات  أيــضا، أقــرَّت اللجنــة بأمهيــة قاعــدة األمــم املتحــدة إلحــص ٤١/١٠٣ويف املقــرر   - ٣
جتارة السلع األساسـية بوصـفها قاعـدة املعلومـات العامليـة ومركـز املعلومـات املتعلقـة بالتجـارة                    

ائـــصها وبياناهتـــا الوصـــفية الدوليـــة للبـــضائع، وطلبـــت إىل شـــعبة اإلحـــصاءات أن تعـــزز خص 
؛ ونصحت بأن يوىل يف برنـامج البحـوث املقبلـة االعتبـار الواجـب لالحتياجـات                 ))هـ( الفقرة(

ــئ ة يف جمــال الــسياسات التجاريــة واملــسائل املتعلقــة بالعوملــة، ونــصحت أيــضا مبواصــلة        الناش
استطالع أوجه الترابط مـع اإلحـصاءات املتعلقـة باملؤسـسات التجاريـة وقيـاس جتـارة البـضائع                    

  .من حيث القيمة املضافة
؛ )الفــرع ثانيــا(ويــصف هــذا التقريــر األنــشطة الــيت ُنفّــذت اســتجابة لطلبــات اللجنــة     - ٤

؛ ويرسـم   )الفـرع ثالثـا   (ويقدم حملة عامة عن التوجيهات املنقحـة املتعلقـة بتجميـع اإلحـصاءات              
اخلطوط العامة لربنامج مواصلة تنفيذ التوصـيات اجلديـدة املتعلقـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة          
 للبضائع، مبا يف ذلك الربط بني إحصاءات التجارة واإلحصاءات املتعلقة باملؤسسات التجاريـة            

ويـربز الفـرع األخـري    . وإعداد توجيهات عملية بشأن كيفية حتديد مؤشرات التجارة اخلارجيـة       
  .العناصر األساسية الستجابة التقرير لطلب اللجنة

  
__________ 

 ).A.10.XVII.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٣التنقيح /٥٢، العدد السلسلة ميم  )١(  

 ).A.02.XVII.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٨٧السلسلة واو، العدد   )٢(  
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  األنشطة اليت ُنفّذت استجابة ملقرر اللجنة  -ثانيا   
ة االسـتبيان املتعلـق خبطـط تنفيـذ مــا جـاء يف املنـشور اخلـاص بإحـصاءات التجــار          -ألف   

  ٢٠١٠الدولية للبضائع لعام 
ــار   - ٥ ــة،  ٢٠١٠مــايو /قامــت شــعبة اإلحــصاءات يف أي ، يف اســتجابة أوىل لطلبــات اللجن

بــإبالغ البلــدان بالتوصــيات الدوليــة املعتمــدة حــديثا، الــواردة يف املنــشور اخلــاص بإحــصاءات   
ذلـك اختـاذ    مع تشجيعها على وضع خطط تنفيـذ، مبـا يف   ٢٠١٠التجارة الدولية للبضائع لعام   

وأرفقـت شـعبة اإلحـصاءات اسـتبيانا قـصريا          . ترتيبات مؤسسية تراعى فيهـا الكفـاءة والتنـسيق        
وتوقع ثلـث هـذه البلـدان       .  بلد يف اجملموع   ١٠٠بشأن املنشور املذكور، وهو استبيان رد عليه        

قـع  ، يف حني تو   ٢٠١١تقريبا تنفيذ معظم التوصيات اجلديدة خالل السنة املشمولة بتقرير عام           
وأشـارت البلـدان إىل أن التعـاون        . ٢٠١٢ثلث آخر تنفيذها خالل السنة املشمولة بتقرير عام         

مــع الوكــاالت األخــرى ووجــود توجيهــات بــشأن كيفيــة تنفيــذ التوصــيات يــشكالن، بــصفة   
وأكـدت علـى أمهيـة النـسخة املنقحـة         . خاصة، عاملني أساسيني من عوامـل النجـاح يف التنفيـذ          

  .)٣(ءاتلدليل جتميع اإلحصا
  

  تنقيح دليل جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  -باء   
ــعبة      - ٦ ــه شـ ــة للبـــضائع، الـــذي أعدتـ ــارة الدوليـ يتـــضمن دليـــل جتميـــع إحـــصاءات التجـ

اإلحصاءات وفريق اخلرباء املعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، توجيهات منقحة بـشأن            
ويتــضمن هــذا التقريــر، للعلــم، مــشروع  . لبــضائعكيفيــة جتميــع إحــصاءات التجــارة الدوليــة ل 

  . الدليل بوصفه وثيقة معلومات أساسية
  

  فريق اخلرباء املعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع     
قام فريق اخلرباء، املؤلف من خرباء يف جتارة البضائع من بلدان متقدمـة وأخـرى ناميـة                   - ٧

، ٢٠١٠ليل جتميـع اإلحـصاءات خـالل عـام          ومن منظمات دوليـة، بوضـع اخلطـوط العامـة لـد           
  ووافق على حمتويات كل فصل من فصوله يف اجتماعه االفتراضي األول املعقـود يف الفتـرة مـن                  

  

__________ 
التقرير املفصل بشأن الردود على استبيان شعبة اإلحصاءات بشأن اخلطط املتعلقة بتنفيذ مـا جـاء يف املنـشور                  )٣(  

ــا ــام  اخلــــ ــارة الدوليــــــة للبــــــضائع لعــــ :  متــــــاح علــــــى العنــــــوان التــــــايل ٢٠١٠ص بإحــــــصاءات التجــــ
http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20web%20announcement.htm. 
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 وقامت شـعبة اإلحـصاءات بعـد ذلـك     .)٤(٢٠١١فرباير / شباط٢٨يناير إىل / كانون الثاين  ١٢
خلـرباء ملناقـشة اجملمـوعتني      بصياغة فصول الدليل وعقد اجتماعني افتراضيني آخـرين مـع فريـق ا            

وشـارك العديـد مـن أعـضاء فريـق اخلـرباء مـشاركة نـشطة عـن            . األوليني من مشاريع الفـصول    
ــات      ــصوص وتعليق ــشاريع ن ــدمي م ــة وتق ــوق أمثل ــق َس ــه    . طري ــق اخلــرباء، يف اجتماع ــام فري وق

وع ، بـإقرار مـشر    ٢٠١١ديـسمرب   /االفتراضي الرابع واألخري، املعقود يف منتصف كانون األول       
ــديالت           ــن التع ــاد العديــد م ــشرط اعتم ــة للبــضائع، ب ــارة الدولي ــع إحــصاءات التج ــل جتمي دلي

ءات التجـارة الدوليـة للبـضائع       وأُبلغـت فرقـة العمـل املعنيـة بإحـصا         . واإليضاحات املتفق عليهـا   
وقـام أعـضاء فرقـة العمـل أيـضا باسـتعراض            . أُجنز من عمل يف مجيع مراحل عمليـة الـصياغة          مبا

  .صول والتعليق عليها واملسامهة فيها خالل االجتماعات االفتراضيةمشاريع الف
  

  املشاورات العاملية مع البلدان    
ــع        - ٨ ــدليل جتمي ــشأن مــشروع اخلطــوط العامــة املــشروحة ل ــة ب أُجريــت مــشاورات عاملي

وبلـغ عـدد اجلهـات      . ٢٠١١مـايو   /مـارس وأيـار   /إحصاءات التجارة الدولية للبـضائع بـني آذار       
). أو منطقـــة( بلـــدا ٨٦ يف هـــذه املـــشاورات ومـــألت االســـتبيان مـــا جمموعـــه الـــيت شـــاركت

وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من البلدان موافقة على احملتويات املقترحة لكل فـصل مـن                
ن أات تـضمنت آراء ومالحظـات مفـصلة بـش       وأبدت غالبيـة البلـدان املـشاركة تعليقـ        . الفصول

وشـكّلت هـذه التعليقـات إسـهاما       . ن املـسائل املطروحـة    خمتلف الفصول وبشأن كـل مـسألة مـ        
  .)٥(مهما ومفيدا يف عملية الصياغة ومصدرا اسُترشد به فيها

  
  ٢٠١١ديسمرب /االجتماع اخلاص باملسائل املتعلقة بالتجميع، املعقود يف كانون األول    

ة للبـضائع،   التقى يف اجتماع خاص باملسائل املتعلقة بتجميع إحصاءات التجارة الدولي           - ٩
ــن    ــرة م ــد يف مكــسيكو يف الفت ــسمرب / كــانون األول٩ إىل ٦ُعق ــع  ٢٠١١دي ، خــرباء يف جتمي

اإلحصاءات من بلدان متقدمة وأخرى ناميـة ومـن منظمـات دوليـة السـتعراض مجيـع مـشاريع                   

__________ 
وملزيـد مـن التفاصـيل،      . ُيعقد االجتماع االفتراضي على شكل مناقشة إلكترونية على مدى فترة زمنية حمددة             )٤(  

يــر اخلــاص باالجتمــاع االفتراضــي األول بــشأن حتــديث دليــل جتميــع إحــصاءات التجــارة الدوليــة   انظــر التقر
ــضائع،  ــاين ١٢للب ــانون الث ــاير / ك ــر / شــباط٢٨ -ين ــايل    ٢٠١١فرباي ــوان الت ــى العن ــاح عل ــضا مت ــو أي : ، وه

http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20web%20announcement.htm. 

تقرير املتعلق بنتائج املشاورات العاملية بشأن اخلطوط العامة املشروحة لدليل جتميع إحصاءات التجارة             انظر ال   )٥(  
ــايل      ــوان الت ــى العن ــاح عل ــضا مت ــو أي ــضائع، وه ــة للب -http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG: الدولي

IMTS%20web%20announcement.htm.  
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فصول الدليل املنقح، ولتقـدمي مزيـد مـن التعليقـات واالقتراحـات، مبـا يف ذلـك َسـوق األمثلـة،                    
  . الدليلهبدف حتسني

  
طلب إدراج بنود بيانات إضافية وحتديث قاعـدة األمـم املتحـدة لبيانـات                -جيم   

  جتارة السلع األساسية
، قامـــت شـــعبة  ٢٠١٠بعـــد اعتمـــاد إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة للبـــضائع لعـــام         - ١٠

 اإلحصاءات ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي بتنقـيح طلـب البيانـات املوجـه إىل                
ــة   )٦(البلــدان بلــد الــشحن كبلــد  ) أ: ( كــي يتــسىن إدراج بنــود البيانــات األربعــة اجلديــدة التالي

وتـسليم الـواردات علـى ظهـر الـسفينة كقيمـة ثانيـة        ) ب(شريك ثان أو منطقـة شـريكة ثانيـة،     
أو قـــانون املعـــامالت (وقـــانون اإلجـــراءات اجلمركيـــة ) د(ووســـيلة النقـــل، ) ج(للـــواردات، 

وتقــوم شــعبة اإلحــصاءات حاليــا بتحــديث قاعــدة األمــم املتحــدة لبيانــات جتــارة    .)٧()املنطبــق
وستتواصـل مناقـشة التفاصـيل    . السلع األساسـية مـن أجـل إدمـاج بنـود البيانـات اجلديـدة هـذه         

  . املتعلقة بنشرها وعرضها مع فريق اخلرباء وفرقة العمل
 العامليــة ضـرورة إجـراء حتليــل   وأبـرز األثـر الــذي خلفتـه األزمـات املاليــة علـى التجـارة        - ١١

ويف هـذا الـصدد، فـإن العديـد مـن البلـدان تنـشر بيانـات            . قصري األجل لتـدفقات جتاريـة معينـة       
جتارية شهرية، لكـن هـذه البيانـات غـري متاحـة علـى الـصعيد العـاملي بـسهولة وبـنفس الطريقـة                        

ستخدمني، طلبـت شـعبة     واستجابة هلذا الطلـب مـن املـ       . املوحدة اليت تنشر هبا البيانات السنوية     
تـوفري بيانـات جتاريـة مفـصلة عـن كـل            ) أ(،  ٢٠١٠أبريـل   /اإلحصاءات من البلدان، يف نيـسان     

وتقـدمي هـذه البيانـات      ) ب( علـى أسـاس جتـرييب،        ٢٠١٠شهر من األشهر الثالثـة األوىل لعـام         
وبلغ جممـوع   . ٢٠١١يناير  /التجارية املفصلة بانتظام بدءا بالبيانات اخلاصة بشهر كانون الثاين        

ووضــعت شــعبة اإلحــصاءات نظامــا جتريبيــا .  بلــدا٨٨البلــدان الــيت جتاوبــت مــع هــذه املبــادرة 
ومـن املتوقـع    . لتجهيز البيانات ونشرها، وتقوم حاليا بتجهيز قائمة بلدان خمتارة بصفة منتظمـة           

يــز أن تتــاح البيانــات التجاريــة املنــشورة شــهريا للجمهــور، بــنفس اجلــودة واخلــصائص الــيت مت   
  .٢٠١٤-٢٠١٣قاعدة األمم املتحدة لبيانات جتارة السلع األساسية، حبلول 

  
__________ 

م املتحدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف مجـع بيانـات                  تتعاون شعبة اإلحصاءات يف األم      )٦(  
وتطلب منظمة التعاون البيانـات مـن بلـداهنا األعـضاء مث حتـّول فـورا مـا تلقتـه مـن                      . سنوية عن جتارة البضائع   

 .بيانات إىل شعبة اإلحصاءات

ــصاءات     )٧(   ــشعبة اإلحـــ ــشبكي لـــ ــع الـــ ــاح يف املوقـــ ــنقح متـــ ــات املـــ ــايل طلـــــب البيانـــ ــوان التـــ :  علـــــى العنـــ
http://unstats.un.org/unsd/trade/IMTS/datacollection.htm. 
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  املنتدى العاملي لإلحصاءات التجارية واحللقات الدراسية وحلقات العمل  -دال   
فربايـر  /قامت شعبة اإلحصاءات واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، يف شـباط            - ١٢

امليـة ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، بتنظـيم              ، بالتعاون مع منظمة التجـارة الع      ٢٠١١
 ومجعـت هـذه     .)٨(املنتدى العاملي لإلحصاءات التجارية مبقر منظمـة التجـارة العامليـة يف جنيـف             

 من املسؤولني عن رسم السياسات والباحثني وخـرباء اإلحـصاءات التجاريـة      ٢٠٠املناسبة حنو   
ملي مبتابعــة تنفيــذ مقــررات اللجنــة اإلحــصائية لعــام وقــام املنتــدى العــا.  بلــدا٧٠مــن أكثــر مــن 

وميكـن  .  وقدم توصـيات صـرحية بـشأن حتـسني جـدوى اإلحـصاءات التجاريـة الدوليـة                 ٢٠١٠
تعزيز اجلدوى عن طريق توفري إحصاءات عالية اجلودة وأكثر تفـصيال عـن التجـارة الدوليـة يف                  

ة األخــرى وإدماجهــا معهــا، اخلــدمات، وربــط اإلحــصاءات التجاريــة باإلحــصاءات االقتــصادي
وحــث املنتــدى علــى توثيــق التعــاون بــني  . ووضــع تــدابري للتجزئــة اجلغرافيــة لعمليــات اإلنتــاج 

الوكاالت الوطنية املعنية بتجميـع ونـشر اإلحـصاءات التجاريـة الدوليـة مـن أجـل إدخـال هـذه                     
  . التحسينات

إلحصاءات حلقتني دراسـيتني    ويف متابعة مباشرة لنتائج املنتدى العاملي، نظمت شعبة ا          - ١٣
، ٢٠١١أكتــوبر /، وبــيجني، يف تــشرين األول٢٠١١ســبتمرب /إقليميــتني يف فلنيــوس، يف أيلــول

 بلــدا أو منطقــة مــن شــرق وجنــوب أوروبــا  ٤١ خــبري إحــصائي مــن ٢٠٠شــارك فيهمــا حنــو 
ونــاقش املــشاركون يف هــاتني احللقــتني الدراســيتني التوصــيات اجلديــدة وتنفيــذها،        . وآســيا
صصوا أيضا ما يكفي من الوقت ملناقشة املسائل اليت أثـريت يف املنتـدى العـاملي، وال سـيما                   وخ

ويف بـيجني، أويل    . مسألة الربط بني اإلحصاءات التجارية وغريها من اإلحصاءات االقتـصادية         
ونوقــشت . اهتمــام خــاص ملوضــوع التجــارة يف البــضائع ذات القيمــة املــضافة وكيفيــة قياســها 

ت اجلديدة الواردة يف املنشور اخلاص بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع لعـام                أيضا التوصيا 
 يف حلقــة عمــل إقليميــة ُنظمــت باالشــتراك مــع أمانــة الــسوق املــشتركة لــشرق أفريقيــا  ٢٠١٠

  .٢٠١٠نوفمرب /واجلنوب األفريقي، ُعقدت يف لوساكا يف تشرين الثاين
  

__________ 
الوثائق املفصلة اليت أعـدهتا شـعبة اإلحـصاءات واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة التجـارة                  )٨(  

ــايل         ــوان التــــ ــى العنــــ ــة علــــ ــصادي متاحــــ ــدان االقتــــ ــة يف امليــــ ــاون والتنميــــ ــة التعــــ ــة ومنظمــــ : العامليــــ
http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/outcome.htm. 
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  ة الدوليةفرقة العمل املعنية بإحصاءات التجار  -هاء   
ــة            ــع اإلحــصاءات املتعلق ــة ودمــج إحــصاءات التجــارة م ــشأن اإلحــصاءات التجاري ــة ب رؤي

  باملؤسسات التجارية
 جـاء يف    تنفيـذ مـا   : ، علـى املـسائل التاليـة      ركزت فرقـة العمـل، يف اجتماعاهتـا األخـرية           - ١٤

داد دليــل  واحلاجــة إىل إعــ٢٠١٠املنــشور اخلــاص بإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع لعــام  
وجرت أيضا مناقشة بـدأهتا منظمـة التجـارة العامليـة يف االجتمـاع الـذي                . لتجميع اإلحصاءات 

ــومي     ــريوت يـ ــل يف بـ ــة العمـ ــه فرقـ ــارس / آذار٢٤ و ٢٣عقدتـ ــعبة  ٢٠١٠مـ ــلتها شـ ، وواصـ
اإلحصاءات واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة خـالل األعمـال التحـضريية للمنتـدى                 

ــلتجاريـــة، بـــشأن العوالعـــاملي لإلحـــصاءات ا ــة  ملـ ــة اجلغرافيـ ــة عـــن التجزئـ ة االقتـــصادية النامجـ
وُسلّم بضرورة مواصلة تطوير اإلحصاءات التجارية ليتسىن قيـاس التجـارة           . لسلسالت اإلنتاج 

ويف هـذا الـسياق، ويف إطـار التحـضري للمنتـدى العـاملي، اتفـق                . واإلنتاج العاملي بطريقة أفضل   
ــة العمــل    ــد مــن أعــضاء فرق ــى مــذكرة معلومــات أساســية مــشتركة مؤرخــة كــانون     العدي  عل

 وهـي مـذكرة     ،)٩(“٢٠٢٠نظـم معلومـات التجـارة الدوليـة عـام           ” بعنوان   ٢٠١١يناير  /الثاين
حددت أهدافا ملموسة ملستقبل اإلحصاءات التجارية، مبـا يف ذلـك دمـج إحـصائيات التجـارة                 

إلحـــصاءات االقتـــصادية يف الـــسلع واخلـــدمات، وربـــط اإلحـــصاءات التجاريـــة بغريهـــا مـــن ا 
  .واالجتماعية والبيئية واملالية

وعلى سـبيل   . وقدمت فرقة العمل وأعضاؤها إسهامات قّيمة يف عمل األفرقة األخرى           - ١٥
، “أثر العوملـة علـى احلـسابات الوطنيـة      ”املثال، قدمت فرقة العمل تعليقاهتا على الدليل املعنون         

االقتــصادية ألوروبــا بــدعم مــن منظمــة التعــاون  وهــو دليــل أعــده فريــق خــرباء شــكلته اللجنــة  
وأســهمت فرقــة . والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  

العمل أيضا يف العمل املتعلق مبؤشرات التجارة، وذلك حبكم مـشاركتها يف الـسنوات األخـرية                
الـسنوات املقبلـة، ستواصـل فرقـة        وخـالل   . يف إعداد دليل مؤشرات أسعار التصدير واالسترياد      

العمل جهودها تلك، مركّزة على ما طـرأ مـن مـستجدات أخـرى يف جمـال مؤشـرات التجـارة                     
  . اخلارجية واستخدام قيم الوحدات واألسعار التجارية

وتتعلق إحدى املبادرات البالغة األمهية اليت تنفذها اللجنـة حاليـا بالتعـاون مـع جهـات                   - ١٦
انات املشتركة، وهي مبادرة هتدف إىل مطابقة السلسالت الزمنيـة املتعلقـة            أخرى مبجموعة البي  

__________ 
 .املرجع نفسه  )٩(  
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 وُتحــدَّث جمموعــة .)١٠(بإحــصاءات جتــارة البــضائع باســتخدام املعــايري الدوليــة كنقطــة مرجعيــة
. نـوفمرب /أكتـوبر إىل تـشرين الثـاين      /البيانات املشتركة مرة يف السنة يف الفترة من تـشرين األول          

إىل ضرورة حتسني سـهولة اسـتخدام جمموعـة البيانـات املـشتركة وإضـافة               وأشارت فرقة العمل    
وغريها من اخلـصائص    ) احملددة سلفا أو املتغرية   (خصائص أخرى هلا، مثل اجملموعات اإلقليمية       

  .اليت حيددها املستخدمون
  

  حملة عامة عن التوجيهات املنقحة املتعلقة بالتجميع  -ثالثا   
ــع    - ١٧ ــل جتميـ ــديث دليـ ــشكل حتـ ــعبة    يـ ــل شـ ــة عمـ ــة يف خطـ ــر الزاويـ ــصاءات حجـ  اإلحـ

اإلحصاءات بشأن تنفيذ ما جاء يف املنشور اخلاص بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع لعـام                  
ويتــضمن هــذا الــدليل مزيــدا مــن الــشروحات، علــى حنــو أكثــر تفــصيال، لــبعض            . ٢٠١٠

سـات اجليـدة    التوصيات ويقدم توجيهات عملية جملّمعي اإلحصاءات من خالل وصـف للممار          
وهيكـل الـدليل اجلديـد شـبيه إىل حــد     . أو أفـضل املمارسـات املعمـول هبـا يف خمتلـف الظـروف      

، مــع التحــديث الــالزم للمعلومــات، مبــا يــشمل      ٢٠٠٤بعيــد هبيكــل الــدليل األصــلي لعــام     
إدراج توجيهات بشأن تنفيذ التوصيات اجلديدة واالقتراحات الداعمـة الـواردة يف املنـشور            )أ(

وإدراج املمارســات القطريــة ) ب (٢٠١٠إحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع لعــام اخلــاص ب
ويبدأ دليـل جتميـع إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف البـضائع، متبعـا يف ذلـك                   . اجلديدة أو احملدثة  

ويتنـاول  ). اجلـزء األول  (جتميع البيانات نفسه، باإلطار القانوين ومصادر البيانات        منطق عملية   
اجلزء الثاين عملية التجميع ككل، يف حني يتناول اجلزء الثالث مسائل التجميـع املرتبطـة ببنـود                 

ويتنــاول اجلــزء . بيانــات معينــة، ويتنــاول اجلــزء الرابــع مــسائل ختــص فئــات معينــة مــن الــسلع   
علق بالبيانات الوصفية والنشر املسائل املتعلقة بالنـشر، بينمـا يتنـاول اجلـزء الـسادس                اخلامس املت 

  .مؤشرات التجارة اخلارجية والبيانات املعدلة مومسيا
  

  اإلطار القانوين ومصادر البيانات: اجلزء األول    
صيال مقارنة بالنص املقابل يف الدليل السابق، فإن هذا اجلـزء يقـدم معلومـات أكثـر تفـ                   - ١٨

عــن وضــع وصــون إطــار قــانوين ُتجَمــع ضــمنه اإلحــصاءات التجاريــة وُتجمَّــع وُتنــَشر، وعــن    
ــشأن       ــذا ال ــة يف ه ــة قطري ــسوق أمثل ــصلة، وي ــات ذات ال ــصادر البيان ــك إىل  . م ــستند يف ذل وي

ــام         ــضائع لع ــة للب ــشور اخلــاص بإحــصاءات التجــارة الدولي ــواردة يف املن ــدة ال التوصــيات اجلدي
  .ت املؤسسية ومصادر البيانات، ويدعم هذه التوصيات بشأن الترتيبا٢٠١٠

__________ 
: ميكــن احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات مــن املوقــع الــشبكي ملنظمــة التجــارة العامليــة علــى العنــوان التــايل   )١٠(  

http://imts.wto.org/task_e.htm. 
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  جتميع البيانات: اجلزء الثاين    
. يتنــاول اجلــزء الثــاين املــسائل األساســية املرتبطــة بتجميــع إحــصاءات جتــارة البــضائع      - ١٩

ومـن بـني املواضـيع الـيت يتناوهلـا هـذا اجلـزء الترتيبـات                . ومعظم املعلومات الـواردة فيـه جديـدة       
ودمــج البيانــات الــواردة مــن مــصادر خمتلفــة، وجتهيــز البيانــات، وجــودة البيانــات،   املؤســسية، 

  .ودمج إحصاءات التجارة مع اإلحصاءات املتعلقة باملؤسسات التجارية
  

  جتميع بنود بيانات خاصة: اجلزء الثالث    
يصف اجلزء الثالث جتميع بنود بيانات خاصة مثـل وقـت التـسجيل، وتـصنيف الـسلع                   - ٢٠

وهناك تركيـز خـاص     . ية، والتقييم، والبلد الشريك، واملعلومات الكمية، ووسيلة النقل       األساس
علــى جتميــع حقــول البيانــات اجلديــدة الــيت أُدخلــت عــن طريــق املنــشور اخلــاص بإحــصاءات      

، مثل البلد الـشريك الثـاين، وتقيـيم الـواردات علـى ظهـر               ٢٠١٠التجارة الدولية للبضائع لعام     
  . قل، وقانون اإلجراءات اجلمركيةالسفينة، ووسيلة الن

  
  جتميع البيانات عن التجارة يف فئات خمتارة من السلع: اجلزء الرابع    

يتنـاول اجلـزء الرابـع مـسألة جتميــع البيانـات عـن فئـات معينــة مـن الـسلع، مثـل الــسلع             - ٢١
لــنفط التحويليــة والــسلع املتجــر فيهــا بــني الــشركات والــسفن والطــائرات والكهربــاء والغــاز وا

ومـا زال مـن الـصعب علـى     . واملياه، اليت يصعب جتميعها أو يـصعب حتديـدها بـشكل منفـصل        
العديــد مــن البلــدان تــدوين البيانــات املتعلقــة بــبعض هــذه الفئــات مــن الــسلع؛ وتقــدَّم يف هــذا   

  .الصدد توجيهات وأمثلة عن املمارسات اجليدة للبلدان
  

مؤشــرات التجــارة اخلارجيــة : واجلــزء الــسادسالبيانــات الوصــفية والنــشر؛ : اجلــزء اخلــامس    
  والبيانات املعدلة مومسيا

يصف اجلـزء اخلـامس حمتويـات البيانـات الوصـفية املتعلقـة بإحـصاءات جتـارة البـضائع                     - ٢٢
ــشرها؛ ويف إطــار       ــة عــرض البيانــات الوصــفية ون ــشأن كيفي ــة ب ويقــدم نــصائح مــشفوعة بأمثل

ــدم توجيهــات إضــافية مــشفوع    ــشر، يق ــل ســرية    موضــوع الن ــشأن مواضــيع مــن قبي ــة ب ة بأمثل
ويقدم اجلزء السادس مواد متهيدية إعالميـة       . املعلومات وسياسة التنقيح واستخدام التكنولوجيا    
ومل يتضمن الدليل السابق معلومـات مفـصلة        . مشفوعة بأمثلة جملّمعي إحصاءات جتارة البضائع     

  .عن هذه املواضيع
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اء يف املنــشور اخلــاص بإحــصاءات التجــارة برنــامج مواصــلة تنفيــذ مــا جــ  -رابعاً   
  ٢٠١٠الدولية للبضائع لعام 

  زيادة جدوى إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  -ألف   
اهلدف من تنفيذ ما جاء يف املنشور اخلاص بإحصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع لعـام         - ٢٣

 جتـارة البـضائع علـى        ليس مواصلة توفري إحصاءات عاليـة اجلـودة وقابلـة للمقارنـة عـن              ٢٠١٠
الــصعيد الــدويل فحــسب، وإمنــا أيــضا زيــادة جــدوى اإلحــصاءات التجاريــة باعتبارهــا مــصدر  

واخلطوة األوىل حنو حتقيق هـذه األهـداف هـي تنفيـذ مـا يتعلـق                . بيانات أساسي لتحليل العوملة   
ائع لعـام  ببنود البيانات اجلديدة املدرجـة يف املنـشور اخلـاص بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـض               

ــصادرات،          ٢٠١٠ ، وهــذه البنــود هــي وســيلة النقــل، والبلــد الــشريك الثــاين للــواردات وال
والواردات على أساس التـسليم علـى ظهـر الـسفينة، إضـافة إىل الـواردات علـى أسـاس الكلفـة                      
والتأمني وأجـور الـشحن، وحتديـد معـامالت جتاريـة معينـة عـرب قـوانني اإلجـراءات اجلمركيـة،                     

  .  فهما أفضل للعوملة واملمارسات التجارية الدوليةوهو ما سيتيح
وتتمثل اخلطوة الثانيـة يف ربـط إحـصاءات التجـارة باإلحـصاءات املتعلقـة باملؤسـسات             - ٢٤

التجارية، وهو ما يتيح إمكانية احلصول على معلومـات جتاريـة يف عـدة سـياقات جديـدة دون                   
ــادة العــبء علــى مقــدمي البيانــات   ــا . زي ل، ميكّــن ربــط إحــصاءات التجــارة   وعلــى ســبيل املث

باإلحصاءات املتعلقة باملؤسسات التجارية من حتليل أثر التجـارة علـى سـوق العمـل ومـستوى                 
ــوطين      ــوطين ودون ال ــصعيدين ال ــصادية علــى ال ــة االقت ــن العناصــر املهمــة   . األجــور والتنمي وم

لدولية للبـضائع لعـام     األخرى فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء يف املنشور اخلاص بإحصاءات التجارة ا           
ــة بالتجــارة يف      ٢٠١٠ ــسلع مــع تلــك املتعلق ــة بالتجــارة يف ال ــادة دمــج اإلحــصاءات املتعلق  زي
وشعبة اإلحصاءات ملتزمة باالنكباب على دراسـة هـذه املـسائل وفقـا السـتنتاجات         . اخلدمات

  ). هاء- دال وثانيا -انظر الفرعني ثانيا (املنتدى العاملي لإلحصاءات التجارية 
  

ــويره      -باء    ــلة تطـ ــصاءات ومواصـ ــع اإلحـ ــل جتميـ ــال دليـ ــستمرة  : إكمـ ــشاركة املـ املـ
  راءـاخلب ريقـلف
ــع اإلحــصاءات خــالل عــام      - ٢٥ ــل جتمي ــدَّم بعــد ذلــك للترمجــة   ٢٠١٢ســيكتمل دلي ، ليق

وبعد تقدمي املخطوطة، يتوقع، مع ظهور معلومات جديدة وإضافية مبرور الوقـت، أن             . والنشر
ولـذلك، فـإن   . ف والتوجيـه املـتعلقني بـبعض املـسائل الـيت يتناوهلـا الـدليل          يتواصل حتسني الوص  

شــعبة اإلحــصاءات ختطــط إلنــشاء موقــع شــبكي للنــسخة احملدثــة مــن دليــل جتميــع إحــصاءات  
. التجارة الدولية للبضائع لكفالة التحسني املستمر للمعلومـات املقدمـة بـشأن خمتلـف املواضـيع               
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وعـالوة علـى ذلـك، ُينظَـر أيـضا يف           . لـة وأفـضل املمارسـات     وُيتوقع أن يضاف مزيـد مـن األمث       
إمكانية إنشاء خـط اتـصال مباشـر لتلقـي األسـئلة مـن امليـدان بـشأن املـسائل املتعلقـة باملفـاهيم                        

ومن االعتبارات املهمـة األخـرى      . وبالتجميع، واستخدام أدوات أخرى مثل التعلّم اإللكتروين      
د مؤشرات التجارة اخلارجية تتعدى ما يتـضمنه دليـل          تقدمي توجيهات عملية بشأن كيفية حتدي     

وستتـشاور شـعبة اإلحـصاءات مـع البلـدان بـشأن            . جتميع إحصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع       
  . احتياجاهتا احملددة يف هذا الصدد

وإلحــراز مزيــد مــن التقــدم يف برنــامج التنفيــذ، ســتعتمد شــعبة اإلحــصاءات علــى            - ٢٦
ويف هـــذا الـــصدد، اقُتـــرح أن حتـــدَّث  .  اخلـــرباء وعلـــى إســـهاماتهاملـــشاركة املـــستمرة لفريـــق

اختصاصات فريـق اخلـرباء لـتعكس األنـشطة املقبلـة ولتتـضمن تقـدمي تقـارير دوريـة إىل اللجنـة                      
  ).انظر املرفق لالطالع على االختصاصات احملدثة(اإلحصائية عن عمل فريق اخلرباء 

  
  املساعدة التقنية  -جيم   

ات ملتزمـة مبواصــلة أنـشطتها املتعلقـة باملــساعدة التقنيـة، والـيت تــشمل      شـعبة اإلحـصاء    - ٢٧
عقد سلسلة من حلقات العمل واحللقـات الدراسـية لـصاحل البلـدان الناميـة تركـز علـى حمتـوى                     

ومن املقرر مبدئيا مواصلة عقد حلقـيت عمـل         . التوصيات اجلديدة وعلى الُنهج العملية لتنفيذها     
لبلدان الـيت هـي يف أمـس احلاجـة إليـه، وذلـك بـشرط تـوافر املـوارد            يف السنة وتقدمي التدريب ل    

وُيتوقع أن يشارك بعض أعـضاء فريـق اخلـرباء وفرقـة العمـل يف حلقـات العمـل                   . الالزمة لذلك 
هذه باعتبارهم أشخاصا ذوي خربة وأن يطلعوا غريهم، بـصفتهم تلـك، علـى جتـارب بلـداهنم                  

  .أو منظماهتم يف هذا الشأن
  

  ث قاعدة األمم املتحدة إلحصاءات جتارة السلع األساسيةحتدي  -دال   
مــن األنــشطة املهمــة املرتبطــة بتنفيــذ التوصــيات اجلديــدة املتعلقــة بإحــصاءات التجــارة    - ٢٨

ــول         ــسلع األساســية حبل ــم املتحــدة إلحــصاءات جتــارة ال ــدة األم ــضائع حتــديث قاع ــة للب الدولي
ــدة  ٢٠١٤-٢٠١٣ ــات اجلدي ــود البيان ــشرها مــن أجــل إدراج بن ويتــضمن أحــد العناصــر  .  ون

املهمة لتحديث قاعدة اإلحصاءات تلك مجع ونشر بيانات شهرية وفـصلية، حيـث ُوضـع هلـذا              
وإضــافة إىل ذلــك، ستواصــل شــعبة  . الغــرض نظــام جتــرييب جلمــع البيانــات وجتهيزهــا ونــشرها  

ــها كأحــد مقــ     ــة ووظيفت ــة بــشأن اإلحــصاءات التجاري ــز قاعــدهتا املعرفي دمي اإلحــصاءات تعزي
  .البيانات الوصفية
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  برنامج البحوث والتعاون الدويل يف املستقبل  -هاء   
 ودليـل جتميـع     ٢٠١٠يتناول املنشور اخلاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام           - ٢٩

إحصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع عـدة مـسائل، ُيتنـاول العديـد منـها للمـرة األوىل يف دليـل                       
غري أن مثة مسائل حمددة حتتاج إىل مزيد من البحـث، كمـا             . د الدويل مصمم للنشر على الصعي   

ومن املـسائل الـيت   . أن بعض املسائل يتعدى نطاق التوصيات الدولية ودليل جتميع اإلحصاءات   
ــي     ــا يل ــام م ــن االهتم ــدا م ــب مزي ــشركاء،    ) أ: (تتطل ــة بال االخــتالالت يف اإلحــصاءات املتعلق

 املبتكرة لربط إحـصاءات التجـارة باإلحـصاءات املتعلقـة           واحلاجة إىل مزيد من األساليب     )ب(
والبحـث عـن سـبل     ) ج(باملؤسسات التجارية يف سياق هنج متكامل لإلحصاءات االقتـصادية،          

تقيــــيم التجــــارة مــــن حيــــث القيمــــة املــــضافة وتوضــــيح طبيعــــة سلــــسلة اإلنتــــاج الدوليــــة، 
لــف املؤشــرات التحليليــة،   واملمارســات اجليــدة يف جمــال جتميــع مؤشــرات التجــارة وخمت      )د(
  .وحتديد السبل الكفيلة بتحسني املعلومات الكمية )هـ(

وإدراكــا ألمهيــة تقــدمي معلومــات أوفــر وأفــضل بــشأن التجــارة العامليــة، ســتعزز شــعبة    - ٣٠
اإلحــصاءات التبـــادل الفعـــال للمعلومـــات بـــشأن أفـــضل املمارســـات، والتـــصنيفات اجلديـــدة  

شهدها العمليــات العامليــة، والبحــوث اجلديــدة واملنــشورات     املنقحــة، والتطــورات الــيت تــ    أو
ــدة  ــارير اجلدي ــا      . والتق ــة باســتخدام مواقعه ــدفق املعلومــات املتبادل ــة بتحــسني ت ــشعبة ملتزم وال

الشبكية، مبا فيها املوقع اخلاص باملنتدى العـاملي لإلحـصاءات التجاريـة واملواقـع الـشبكية لكـل                  
عبة فيمــا يتــصل مبجــايل إحــصاءات التجــارة الدوليــة  مــن فــرع إحــصاءات التجــارة التــابع للــش 

ويف هـذا الـصدد، ستـشمل أنـشطة الـشعبة       . للبضائع وإحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات       
أيضا مواصلة عمل فريق اخلرباء وفرقة العمل وتعزيز تبادل فعال لألفكار، والتعاون مع اخلـرباء               

  .ات الصلةاإلحصائيني والباحثني يف اجملاالت اإلحصائية ذ
  

  االستنتاجات  -خامسا  
يقدم هذا التقرير استجابة للطلبـات الـيت قدمتـها اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة                     - ٣١

  :وميكن، بصفة خاصة، إبراز العناصر التالية. ٢٠١٠واألربعني املعقودة عام 
  ؛ ١أُعد دليل جتميع إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، التنقيح   )أ(  
ــة       )ب(   ــارة الدوليـ ــصاءات التجـ ــة بإحـ ــة املتعلقـ ــساعدة التقنيـ ــشطة املـ ــلت أنـ تواصـ

  للبضائع، مبا يف ذلك عقد حلقة عمل تدريبية وحلقتني دراسيتني إقليميتني؛
أُويل اهتمــام خــاص يف النــسخة احملدثــة مــن دليــل جتميــع إحــصاءات التجــارة     )ج(  

  سني الترتيبات املؤسسية؛ الدولية يف البضائع وأثناء أنشطة التدريب ألمهية حت
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تواصلت االجتماعات املـشتركة بـني فرقـة العمـل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة              )د(  
الدوليــة للبــضائع وفرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات خــالل عــامي  

  ؛٢٠١١  و٢٠١٠
خطــت شــعبة اإلحــصاءات خطــوات صــوب حتــديث قاعــدة األمــم املتحــدة       )هـ(  

  حصاءات جتارة السلع األساسية، مبا يشمل مجع ونشر بيانات جتارية شهرية وفصلية؛ إل
أوىل املنتــدى العــاملي لإلحــصاءات التجاريــة االهتمــام الواجــب لالحتياجــات     )و(  

الناشئة يف جمال السياسات التجاريـة واملـسائل املتعلقـة بالعوملـة، وطلـب صـراحة حتـسني الـربط                
وقدم املنتدى العـاملي أيـضا      . حصاءات املتعلقة باملؤسسات التجارية   بني إحصاءات التجارة واإل   

  .نتائج الدراسات املتعلقة بالتجارة من حيث القيمة املضافة
  .واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير  - ٣٢
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  مرفق
ــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بإحــصاءات          ــة لفري االختــصاصات احملدث

  *بضائعالتجارة الدولية لل
أنــشئ فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع للقيــام   - ١
  :يلي مبا

تقدمي توجيهـات بـشأن تنفيـذ التوصـيات املنقحـة الـواردة يف املنـشور اخلـاص                    )أ(  
   عقب قيام اللجنة اإلحصائية باعتمادها؛٢٠١٠ولية للبضائع لعام بإحصاءات التجارة الد

  .املساعدة يف وضع مزيد من التوجيهات بشأن جتميع اإلحصاءات  )ب(  
ات التجــارة وتــدعو إىل عقــد اجتماعــات فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بإحــصاء     - ٢

  . اإلحصاءات يف األمم املتحدةالدولية للبضائع شعبة
شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة، بوصـفها اجلهـة املـسؤولة عـن الـدعوة إىل        وتقوم    - ٣

عقد اجتماعات فريق خرباء األمم املتحدة املعين بإحصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع، بتقـدمي                
  .تقارير مرحلية دورية إىل اللجنة اإلحصائية عن عملية التنقيح وتنفيذ التوصيات املنقحة

  

 
  

 .، املرفقE/CN.3/2008/10يرد نص االختصاصات السابقة يف الوثيقة   *  
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	1 - اعتمدت اللجنة الإحصائية، في دورتها الحادية والأربعين، وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: المفاهيم والتعاريف لعام 2010() وأقرت برنامج التنفيذ المقترح، بما في ذلك إعداد النسخة المنقحة من إحصاءات التجارة الدولية في البضائع: دليل تجميع الإحصاءات() وأنشطة المساعدة التقنية الداعمة (انظر E/2010/24، الفصل الأول - باء، المقرر 41/103، الفقرة (ب)). وفي نفس المقرر (الفقرة (ج))، طلبت اللجنة إلى فريق الخبراء المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع مواصلة عملهما، والتركيز على تنفيذ وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010، وإيلاء الاعتبار الواجب للظروف الوطنية، وتحقيق الاتساق بين ممارسات تجميع البيانات الوطنية والإقليمية، وإجراء دراسات المقارنة المتعلقة بها.
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	5 - قامت شعبة الإحصاءات في أيار/مايو 2010، في استجابة أولى لطلبات اللجنة، بإبلاغ البلدان بالتوصيات الدولية المعتمدة حديثا، الواردة في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 مع تشجيعها على وضع خطط تنفيذ، بما في ذلك اتخاذ ترتيبات مؤسسية تراعى فيها الكفاءة والتنسيق. وأرفقت شعبة الإحصاءات استبيانا قصيرا بشأن المنشور المذكور، وهو استبيان رد عليه 100 بلد في المجموع. وتوقع ثلث هذه البلدان تقريبا تنفيذ معظم التوصيات الجديدة خلال السنة المشمولة بتقرير عام 2011، في حين توقع ثلث آخر تنفيذها خلال السنة المشمولة بتقرير عام 2012. وأشارت البلدان إلى أن التعاون مع الوكالات الأخرى ووجود توجيهات بشأن كيفية تنفيذ التوصيات يشكلان، بصفة خاصة، عاملين أساسيين من عوامل النجاح في التنفيذ. وأكدت على أهمية النسخة المنقحة لدليل تجميع الإحصاءات().
	باء - تنقيح دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
	6 - يتضمن دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، الذي أعدته شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، توجيهات منقحة بشأن كيفية تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع. ويتضمن هذا التقرير، للعلم، مشروع الدليل بوصفه وثيقة معلومات أساسية. 
	فريق الخبراء المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع 

	7 - قام فريق الخبراء، المؤلف من خبراء في تجارة البضائع من بلدان متقدمة وأخرى نامية ومن منظمات دولية، بوضع الخطوط العامة لدليل تجميع الإحصاءات خلال عام 2010، ووافق على محتويات كل فصل من فصوله في اجتماعه الافتراضي الأول المعقود في الفترة من 
	12 كانون الثاني/يناير إلى 28 شباط/فبراير 2011(). وقامت شعبة الإحصاءات بعد ذلك بصياغة فصول الدليل وعقد اجتماعين افتراضيين آخرين مع فريق الخبراء لمناقشة المجموعتين الأوليين من مشاريع الفصول. وشارك العديد من أعضاء فريق الخبراء مشاركة نشطة عن طريق سَوق أمثلة وتقديم مشاريع نصوص وتعليقات. وقام فريق الخبراء، في اجتماعه الافتراضي الرابع والأخير، المعقود في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2011، بإقرار مشروع دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، بشرط اعتماد العديد من التعديلات والإيضاحات المتفق عليها. وأُبلغت فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع بما أُنجز من عمل في جميع مراحل عملية الصياغة. وقام أعضاء فرقة العمل أيضا باستعراض مشاريع الفصول والتعليق عليها والمساهمة فيها خلال الاجتماعات الافتراضية.
	المشاورات العالمية مع البلدان

	8 - أُجريت مشاورات عالمية بشأن مشروع الخطوط العامة المشروحة لدليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بين آذار/مارس وأيار/مايو 2011. وبلغ عدد الجهات التي شاركت في هذه المشاورات وملأت الاستبيان ما مجموعه 86 بلدا (أو منطقة). وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من البلدان موافقة على المحتويات المقترحة لكل فصل من الفصول. وأبدت غالبية البلدان المشاركة تعليقات تضمنت آراء وملاحظات مفصلة بشأن مختلف الفصول وبشأن كل مسألة من المسائل المطروحة. وشكّلت هذه التعليقات إسهاما مهما ومفيدا في عملية الصياغة ومصدرا استُرشد به فيها().
	الاجتماع الخاص بالمسائل المتعلقة بالتجميع، المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2011

	9 - التقى في اجتماع خاص بالمسائل المتعلقة بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، عُقد في مكسيكو في الفترة من 6 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، خبراء في تجميع الإحصاءات من بلدان متقدمة وأخرى نامية ومن منظمات دولية لاستعراض جميع مشاريع فصول الدليل المنقح، ولتقديم مزيد من التعليقات والاقتراحات، بما في ذلك سَوق الأمثلة، بهدف تحسين الدليل.
	جيم - طلب إدراج بنود بيانات إضافية وتحديث قاعدة الأمم المتحدة لبيانات تجارة السلع الأساسية
	10 - بعد اعتماد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010، قامت شعبة الإحصاءات ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بتنقيح طلب البيانات الموجه إلى البلدان() كي يتسنى إدراج بنود البيانات الأربعة الجديدة التالية: (أ) بلد الشحن كبلد شريك ثان أو منطقة شريكة ثانية، (ب) وتسليم الواردات على ظهر السفينة كقيمة ثانية للواردات، (ج) ووسيلة النقل، (د) وقانون الإجراءات الجمركية (أو قانون المعاملات المنطبق)(). وتقوم شعبة الإحصاءات حاليا بتحديث قاعدة الأمم المتحدة لبيانات تجارة السلع الأساسية من أجل إدماج بنود البيانات الجديدة هذه. وستتواصل مناقشة التفاصيل المتعلقة بنشرها وعرضها مع فريق الخبراء وفرقة العمل. 
	11 - وأبرز الأثر الذي خلفته الأزمات المالية على التجارة العالمية ضرورة إجراء تحليل قصير الأجل لتدفقات تجارية معينة. وفي هذا الصدد، فإن العديد من البلدان تنشر بيانات تجارية شهرية، لكن هذه البيانات غير متاحة على الصعيد العالمي بسهولة وبنفس الطريقة الموحدة التي تنشر بها البيانات السنوية. واستجابة لهذا الطلب من المستخدمين، طلبت شعبة الإحصاءات من البلدان، في نيسان/أبريل 2010، (أ) توفير بيانات تجارية مفصلة عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2010 على أساس تجريبي، (ب) وتقديم هذه البيانات التجارية المفصلة بانتظام بدءا بالبيانات الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير 2011. وبلغ مجموع البلدان التي تجاوبت مع هذه المبادرة 88 بلدا. ووضعت شعبة الإحصاءات نظاما تجريبيا لتجهيز البيانات ونشرها، وتقوم حاليا بتجهيز قائمة بلدان مختارة بصفة منتظمة. ومن المتوقع أن تتاح البيانات التجارية المنشورة شهريا للجمهور، بنفس الجودة والخصائص التي تميز قاعدة الأمم المتحدة لبيانات تجارة السلع الأساسية، بحلول 2013-2014.
	دال - المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية والحلقات الدراسية وحلقات العمل
	12 - قامت شعبة الإحصاءات والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، في شباط/فبراير 2011، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتنظيم المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف(). وجمعت هذه المناسبة نحو 200 من المسؤولين عن رسم السياسات والباحثين وخبراء الإحصاءات التجارية من أكثر من 70 بلدا. وقام المنتدى العالمي بمتابعة تنفيذ مقررات اللجنة الإحصائية لعام 2010 وقدم توصيات صريحة بشأن تحسين جدوى الإحصاءات التجارية الدولية. ويمكن تعزيز الجدوى عن طريق توفير إحصاءات عالية الجودة وأكثر تفصيلا عن التجارة الدولية في الخدمات، وربط الإحصاءات التجارية بالإحصاءات الاقتصادية الأخرى وإدماجها معها، ووضع تدابير للتجزئة الجغرافية لعمليات الإنتاج. وحث المنتدى على توثيق التعاون بين الوكالات الوطنية المعنية بتجميع ونشر الإحصاءات التجارية الدولية من أجل إدخال هذه التحسينات. 
	13 - وفي متابعة مباشرة لنتائج المنتدى العالمي، نظمت شعبة الإحصاءات حلقتين دراسيتين إقليميتين في فلنيوس، في أيلول/سبتمبر 2011، وبيجين، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، شارك فيهما نحو 200 خبير إحصائي من 41 بلدا أو منطقة من شرق وجنوب أوروبا وآسيا. وناقش المشاركون في هاتين الحلقتين الدراسيتين التوصيات الجديدة وتنفيذها، وخصصوا أيضا ما يكفي من الوقت لمناقشة المسائل التي أثيرت في المنتدى العالمي، ولا سيما مسألة الربط بين الإحصاءات التجارية وغيرها من الإحصاءات الاقتصادية. وفي بيجين، أولي اهتمام خاص لموضوع التجارة في البضائع ذات القيمة المضافة وكيفية قياسها. ونوقشت أيضا التوصيات الجديدة الواردة في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 في حلقة عمل إقليمية نُظمت بالاشتراك مع أمانة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، عُقدت في لوساكا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	هاء - فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية
	رؤية بشأن الإحصاءات التجارية ودمج إحصاءات التجارة مع الإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التجارية

	14 - ركزت فرقة العمل، في اجتماعاتها الأخيرة، على المسائل التالية: تنفيذ ما جاء في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 والحاجة إلى إعداد دليل لتجميع الإحصاءات. وجرت أيضا مناقشة بدأتها منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الذي عقدته فرقة العمل في بيروت يومي 23 و 24 آذار/مارس 2010، وواصلتها شعبة الإحصاءات والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية خلال الأعمال التحضيرية للمنتدى العالمي للإحصاءات التجارية، بشأن العولمة الاقتصادية الناجمة عن التجزئة الجغرافية لسلسلات الإنتاج. وسُلّم بضرورة مواصلة تطوير الإحصاءات التجارية ليتسنى قياس التجارة والإنتاج العالمي بطريقة أفضل. وفي هذا السياق، وفي إطار التحضير للمنتدى العالمي، اتفق العديد من أعضاء فرقة العمل على مذكرة معلومات أساسية مشتركة مؤرخة كانون الثاني/يناير 2011 بعنوان ”نظم معلومات التجارة الدولية عام 2020“()، وهي مذكرة حددت أهدافا ملموسة لمستقبل الإحصاءات التجارية، بما في ذلك دمج إحصائيات التجارة في السلع والخدمات، وربط الإحصاءات التجارية بغيرها من الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية.
	15 - وقدمت فرقة العمل وأعضاؤها إسهامات قيّمة في عمل الأفرقة الأخرى. وعلى سبيل المثال، قدمت فرقة العمل تعليقاتها على الدليل المعنون ”أثر العولمة على الحسابات الوطنية“، وهو دليل أعده فريق خبراء شكلته اللجنة الاقتصادية لأوروبا بدعم من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. وأسهمت فرقة العمل أيضا في العمل المتعلق بمؤشرات التجارة، وذلك بحكم مشاركتها في السنوات الأخيرة في إعداد دليل مؤشرات أسعار التصدير والاستيراد. وخلال السنوات المقبلة، ستواصل فرقة العمل جهودها تلك، مركّزة على ما طرأ من مستجدات أخرى في مجال مؤشرات التجارة الخارجية واستخدام قيم الوحدات والأسعار التجارية. 
	16 - وتتعلق إحدى المبادرات البالغة الأهمية التي تنفذها اللجنة حاليا بالتعاون مع جهات أخرى بمجموعة البيانات المشتركة، وهي مبادرة تهدف إلى مطابقة السلسلات الزمنية المتعلقة بإحصاءات تجارة البضائع باستخدام المعايير الدولية كنقطة مرجعية(). وتُحدَّث مجموعة البيانات المشتركة مرة في السنة في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر. وأشارت فرقة العمل إلى ضرورة تحسين سهولة استخدام مجموعة البيانات المشتركة وإضافة خصائص أخرى لها، مثل المجموعات الإقليمية (المحددة سلفا أو المتغيرة) وغيرها من الخصائص التي يحددها المستخدمون.
	ثالثا - لمحة عامة عن التوجيهات المنقحة المتعلقة بالتجميع
	17 - يشكل تحديث دليل تجميع الإحصاءات حجر الزاوية في خطة عمل شعبة الإحصاءات بشأن تنفيذ ما جاء في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010. ويتضمن هذا الدليل مزيدا من الشروحات، على نحو أكثر تفصيلا، لبعض التوصيات ويقدم توجيهات عملية لمجمّعي الإحصاءات من خلال وصف للممارسات الجيدة أو أفضل الممارسات المعمول بها في مختلف الظروف. وهيكل الدليل الجديد شبيه إلى حد بعيد بهيكل الدليل الأصلي لعام 2004، مع التحديث اللازم للمعلومات، بما يشمل (أ) إدراج توجيهات بشأن تنفيذ التوصيات الجديدة والاقتراحات الداعمة الواردة في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 (ب) وإدراج الممارسات القطرية الجديدة أو المحدثة. ويبدأ دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية في البضائع، متبعا في ذلك منطق عملية تجميع البيانات نفسه، بالإطار القانوني ومصادر البيانات (الجزء الأول). ويتناول الجزء الثاني عملية التجميع ككل، في حين يتناول الجزء الثالث مسائل التجميع المرتبطة ببنود بيانات معينة، ويتناول الجزء الرابع مسائل تخص فئات معينة من السلع. ويتناول الجزء الخامس المتعلق بالبيانات الوصفية والنشر المسائل المتعلقة بالنشر، بينما يتناول الجزء السادس مؤشرات التجارة الخارجية والبيانات المعدلة موسميا.
	الجزء الأول: الإطار القانوني ومصادر البيانات

	18 - مقارنة بالنص المقابل في الدليل السابق، فإن هذا الجزء يقدم معلومات أكثر تفصيلا عن وضع وصون إطار قانوني تُجمَع ضمنه الإحصاءات التجارية وتُجمَّع وتُنشَر، وعن مصادر البيانات ذات الصلة، ويسوق أمثلة قطرية في هذا الشأن. ويستند في ذلك إلى التوصيات الجديدة الواردة في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 بشأن الترتيبات المؤسسية ومصادر البيانات، ويدعم هذه التوصيات.
	الجزء الثاني: تجميع البيانات

	19 - يتناول الجزء الثاني المسائل الأساسية المرتبطة بتجميع إحصاءات تجارة البضائع. ومعظم المعلومات الواردة فيه جديدة. ومن بين المواضيع التي يتناولها هذا الجزء الترتيبات المؤسسية، ودمج البيانات الواردة من مصادر مختلفة، وتجهيز البيانات، وجودة البيانات، ودمج إحصاءات التجارة مع الإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التجارية.
	الجزء الثالث: تجميع بنود بيانات خاصة

	20 - يصف الجزء الثالث تجميع بنود بيانات خاصة مثل وقت التسجيل، وتصنيف السلع الأساسية، والتقييم، والبلد الشريك، والمعلومات الكمية، ووسيلة النقل. وهناك تركيز خاص على تجميع حقول البيانات الجديدة التي أُدخلت عن طريق المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010، مثل البلد الشريك الثاني، وتقييم الواردات على ظهر السفينة، ووسيلة النقل، وقانون الإجراءات الجمركية. 
	الجزء الرابع: تجميع البيانات عن التجارة في فئات مختارة من السلع

	21 - يتناول الجزء الرابع مسألة تجميع البيانات عن فئات معينة من السلع، مثل السلع التحويلية والسلع المتجر فيها بين الشركات والسفن والطائرات والكهرباء والغاز والنفط والمياه، التي يصعب تجميعها أو يصعب تحديدها بشكل منفصل. وما زال من الصعب على العديد من البلدان تدوين البيانات المتعلقة ببعض هذه الفئات من السلع؛ وتقدَّم في هذا الصدد توجيهات وأمثلة عن الممارسات الجيدة للبلدان.
	الجزء الخامس: البيانات الوصفية والنشر؛ والجزء السادس: مؤشرات التجارة الخارجية والبيانات المعدلة موسميا

	22 - يصف الجزء الخامس محتويات البيانات الوصفية المتعلقة بإحصاءات تجارة البضائع ويقدم نصائح مشفوعة بأمثلة بشأن كيفية عرض البيانات الوصفية ونشرها؛ وفي إطار موضوع النشر، يقدم توجيهات إضافية مشفوعة بأمثلة بشأن مواضيع من قبيل سرية المعلومات وسياسة التنقيح واستخدام التكنولوجيا. ويقدم الجزء السادس مواد تمهيدية إعلامية مشفوعة بأمثلة لمجمّعي إحصاءات تجارة البضائع. ولم يتضمن الدليل السابق معلومات مفصلة عن هذه المواضيع.
	رابعاً - برنامج مواصلة تنفيذ ما جاء في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010
	ألف - زيادة جدوى إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
	23 - الهدف من تنفيذ ما جاء في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 ليس مواصلة توفير إحصاءات عالية الجودة وقابلة للمقارنة عن تجارة البضائع على الصعيد الدولي فحسب، وإنما أيضا زيادة جدوى الإحصاءات التجارية باعتبارها مصدر بيانات أساسي لتحليل العولمة. والخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الأهداف هي تنفيذ ما يتعلق ببنود البيانات الجديدة المدرجة في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010، وهذه البنود هي وسيلة النقل، والبلد الشريك الثاني للواردات والصادرات، والواردات على أساس التسليم على ظهر السفينة، إضافة إلى الواردات على أساس الكلفة والتأمين وأجور الشحن، وتحديد معاملات تجارية معينة عبر قوانين الإجراءات الجمركية، وهو ما سيتيح فهما أفضل للعولمة والممارسات التجارية الدولية. 
	24 - وتتمثل الخطوة الثانية في ربط إحصاءات التجارة بالإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التجارية، وهو ما يتيح إمكانية الحصول على معلومات تجارية في عدة سياقات جديدة دون زيادة العبء على مقدمي البيانات. وعلى سبيل المثال، يمكّن ربط إحصاءات التجارة بالإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التجارية من تحليل أثر التجارة على سوق العمل ومستوى الأجور والتنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. ومن العناصر المهمة الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 زيادة دمج الإحصاءات المتعلقة بالتجارة في السلع مع تلك المتعلقة بالتجارة في الخدمات. وشعبة الإحصاءات ملتزمة بالانكباب على دراسة هذه المسائل وفقا لاستنتاجات المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية (انظر الفرعين ثانيا - دال وثانيا - هاء).
	باء - إكمال دليل تجميع الإحصاءات ومواصلة تطويره: المشاركة المستمرة لفـريق الخبـراء
	25 - سيكتمل دليل تجميع الإحصاءات خلال عام 2012، ليقدَّم بعد ذلك للترجمة والنشر. وبعد تقديم المخطوطة، يتوقع، مع ظهور معلومات جديدة وإضافية بمرور الوقت، أن يتواصل تحسين الوصف والتوجيه المتعلقين ببعض المسائل التي يتناولها الدليل. ولذلك، فإن شعبة الإحصاءات تخطط لإنشاء موقع شبكي للنسخة المحدثة من دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لكفالة التحسين المستمر للمعلومات المقدمة بشأن مختلف المواضيع. ويُتوقع أن يضاف مزيد من الأمثلة وأفضل الممارسات. وعلاوة على ذلك، يُنظَر أيضا في إمكانية إنشاء خط اتصال مباشر لتلقي الأسئلة من الميدان بشأن المسائل المتعلقة بالمفاهيم وبالتجميع، واستخدام أدوات أخرى مثل التعلّم الإلكتروني. ومن الاعتبارات المهمة الأخرى تقديم توجيهات عملية بشأن كيفية تحديد مؤشرات التجارة الخارجية تتعدى ما يتضمنه دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع. وستتشاور شعبة الإحصاءات مع البلدان بشأن احتياجاتها المحددة في هذا الصدد. 
	26 - ولإحراز مزيد من التقدم في برنامج التنفيذ، ستعتمد شعبة الإحصاءات على المشاركة المستمرة لفريق الخبراء وعلى إسهاماته. وفي هذا الصدد، اقتُرح أن تحدَّث اختصاصات فريق الخبراء لتعكس الأنشطة المقبلة ولتتضمن تقديم تقارير دورية إلى اللجنة الإحصائية عن عمل فريق الخبراء (انظر المرفق للاطلاع على الاختصاصات المحدثة).
	جيم - المساعدة التقنية
	27 - شعبة الإحصاءات ملتزمة بمواصلة أنشطتها المتعلقة بالمساعدة التقنية، والتي تشمل عقد سلسلة من حلقات العمل والحلقات الدراسية لصالح البلدان النامية تركز على محتوى التوصيات الجديدة وعلى النُهج العملية لتنفيذها. ومن المقرر مبدئيا مواصلة عقد حلقتي عمل في السنة وتقديم التدريب للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليه، وذلك بشرط توافر الموارد اللازمة لذلك. ويُتوقع أن يشارك بعض أعضاء فريق الخبراء وفرقة العمل في حلقات العمل هذه باعتبارهم أشخاصا ذوي خبرة وأن يطلعوا غيرهم، بصفتهم تلك، على تجارب بلدانهم أو منظماتهم في هذا الشأن.
	دال - تحديث قاعدة الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية
	28 - من الأنشطة المهمة المرتبطة بتنفيذ التوصيات الجديدة المتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع تحديث قاعدة الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية بحلول 2013-2014 من أجل إدراج بنود البيانات الجديدة ونشرها. ويتضمن أحد العناصر المهمة لتحديث قاعدة الإحصاءات تلك جمع ونشر بيانات شهرية وفصلية، حيث وُضع لهذا الغرض نظام تجريبي لجمع البيانات وتجهيزها ونشرها. وإضافة إلى ذلك، ستواصل شعبة الإحصاءات تعزيز قاعدتها المعرفية بشأن الإحصاءات التجارية ووظيفتها كأحد مقدمي البيانات الوصفية.
	هاء - برنامج البحوث والتعاون الدولي في المستقبل
	29 - يتناول المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 ودليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع عدة مسائل، يُتناول العديد منها للمرة الأولى في دليل مصمم للنشر على الصعيد الدولي. غير أن ثمة مسائل محددة تحتاج إلى مزيد من البحث، كما أن بعض المسائل يتعدى نطاق التوصيات الدولية ودليل تجميع الإحصاءات. ومن المسائل التي تتطلب مزيدا من الاهتمام ما يلي: (أ) الاختلالات في الإحصاءات المتعلقة بالشركاء، (ب) والحاجة إلى مزيد من الأساليب المبتكرة لربط إحصاءات التجارة بالإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التجارية في سياق نهج متكامل للإحصاءات الاقتصادية، (ج) والبحث عن سبل تقييم التجارة من حيث القيمة المضافة وتوضيح طبيعة سلسلة الإنتاج الدولية، (د) والممارسات الجيدة في مجال تجميع مؤشرات التجارة ومختلف المؤشرات التحليلية، (هـ) وتحديد السبل الكفيلة بتحسين المعلومات الكمية.
	30 - وإدراكا لأهمية تقديم معلومات أوفر وأفضل بشأن التجارة العالمية، ستعزز شعبة الإحصاءات التبادل الفعال للمعلومات بشأن أفضل الممارسات، والتصنيفات الجديدة أو المنقحة، والتطورات التي تشهدها العمليات العالمية، والبحوث الجديدة والمنشورات والتقارير الجديدة. والشعبة ملتزمة بتحسين تدفق المعلومات المتبادلة باستخدام مواقعها الشبكية، بما فيها الموقع الخاص بالمنتدى العالمي للإحصاءات التجارية والمواقع الشبكية لكل من فرع إحصاءات التجارة التابع للشعبة فيما يتصل بمجالي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. وفي هذا الصدد، ستشمل أنشطة الشعبة أيضا مواصلة عمل فريق الخبراء وفرقة العمل وتعزيز تبادل فعال للأفكار، والتعاون مع الخبراء الإحصائيين والباحثين في المجالات الإحصائية ذات الصلة.
	خامسا - الاستنتاجات
	31 - يقدم هذا التقرير استجابة للطلبات التي قدمتها اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين المعقودة عام 2010. ويمكن، بصفة خاصة، إبراز العناصر التالية:
	(أ) أُعد دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية في البضائع، التنقيح 1؛ 
	(ب) تواصلت أنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، بما في ذلك عقد حلقة عمل تدريبية وحلقتين دراسيتين إقليميتين؛
	(ج) أُولي اهتمام خاص في النسخة المحدثة من دليل تجميع إحصاءات التجارة الدولية في البضائع وأثناء أنشطة التدريب لأهمية تحسين الترتيبات المؤسسية؛ 
	(د) تواصلت الاجتماعات المشتركة بين فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات خلال عامي 2010 و 2011؛
	(هـ) خطت شعبة الإحصاءات خطوات صوب تحديث قاعدة الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية، بما يشمل جمع ونشر بيانات تجارية شهرية وفصلية؛ 
	(و) أولى المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية الاهتمام الواجب للاحتياجات الناشئة في مجال السياسات التجارية والمسائل المتعلقة بالعولمة، وطلب صراحة تحسين الربط بين إحصاءات التجارة والإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التجارية. وقدم المنتدى العالمي أيضا نتائج الدراسات المتعلقة بالتجارة من حيث القيمة المضافة.
	32 - واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
	مرفق
	الاختصاصات المحدثة لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع*
	* يرد نص الاختصاصات السابقة في الوثيقة E/CN.3/2008/10، المرفق.
	1 - أنشئ فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع للقيام بما يلي:
	(أ) تقديم توجيهات بشأن تنفيذ التوصيات المنقحة الواردة في المنشور الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 عقب قيام اللجنة الإحصائية باعتمادها؛
	(ب) المساعدة في وضع مزيد من التوجيهات بشأن تجميع الإحصاءات.
	2 - وتدعو إلى عقد اجتماعات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة.
	3 - وتقوم شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، بوصفها الجهة المسؤولة عن الدعوة إلى عقد اجتماعات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، بتقديم تقارير مرحلية دورية إلى اللجنة الإحصائية عن عملية التنقيح وتنفيذ التوصيات المنقحة.

